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1. Jak to začíná?
Téměř jako všechno v životě: čekáním. Odložila jste
právě proužek těhotenského testu na umyvadlo
a netrpělivě čekáte, co se na něm ukáže? 2 čárky!
Co teď?
Ohlaste se telefonicky u svého gynekologa a nahlaste
mu své šťastné zjištění. Pozve si Vás v nejbližším volném
termínu na prohlídku.
Lékař Vás vyšetří a provede ultrazvuk. Těhotenství je na ultrazvuku zjistitelné již
od 5.–6. týdne gravidity, kdy by měl být vidět gestační váček (počítá se od 1. dne
poslední menstruace). „Bušící“ srdce budoucího miminka lékař vidí v 6.–7. týdnu
těhotenství. Pokud je ultrazvukové vyšetření ještě nepřesvědčivé, což se týká většinou
opravdu časného těhotenství, může lékař odebrat krev. V krvi se vyšetřuje hladina
hormonu hCG, který je známkou těhotenství a jehož zvýšená hodnota zbarvila druhý
proužek těhotenského testu. V případě, že hodnota hCG hormonu je již vysoká, ale
gestační váček není stále vidět na ultrazvuku, musí se vzít v úvahu i možnost
mimoděložního těhotenství. Tato situace vyžaduje další důkladné vyšetření a vždy se
musí na tuto nepříznivou situaci pomýšlet. Velkou pozornost je potřeba věnovat ženám,
které již podobný problém v minulosti prodělaly, riziko jeho opakování je totiž zvýšené.
Zvýšené riziko mimoděložního těhotenství mají také pacientky po umělém oplodnění.
Přečtěte si: Více o příznacích v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Kdy jsou testy
na graviditu průkazné
Přečíst článek

Přečtěte si: Co znamená
hormon hCG
Přečíst článek

Přečtěte si: Více o
mimoděložním těhotenství
Přečíst článek

2. Co následuje dále? Vstupní gynekologické vyšetření.
Po ověření Vašeho těhotenství následuje tzv. vstupní gynekologické vyšetření. Lékař
se Vás zeptá na důležité údaje týkající se zdravotního stavu Vás i Vaší rodiny. Pečlivé
odebrání osobní i rodinné anamnézy je velmi důležité. Zaměří se zejména na dědičná

onemocnění a stavy, které mohou být
komplikací v těhotenství. Následně Vás
gynekologicky vyšetří, zkontroluje
a případně doplní vyšetření čípku, včetně
odběru onkologické cytologie. V případě
potíží odebere i kultivace z pochvy nebo
moči. Dále provede krevní testy ke zjištění
krevní skupiny, protilátek proti červeným
krvinkám, infekce typu syfilis, HIV,
žloutenky typu B, vyšetření krevního
obrazu a hladiny cukru na lačno, v případě potřeby i biochemické vyšetření krve
a moči. Na základě údajů o Vašem zdravotním stavu může lékař rozhodnout o dalších
vyšetřeních (např. hormonů štítné žlázy).
Při prvním vyšetření v těhotenské poradně rozhodne ošetřující gynekolog na základě
získaných anamnestických údajů a aktuálního klinického nálezu o míře případného rizika
a těhotnou zařadí do některé z následujících skupin: těhotná s nízkým a definovaným
konkrétním rizikem. Péče u těhotné s nízkým rizikem je poskytována do 34. týdne
těhotenství v intervalu 4–6 týdnů a od 34. týdne těhotenství do termínu porodu
jedenkrát za 1–2 týdny. Těhotná může být předána do ambulantní péče zdravotnického
zařízení, které povede porod,nejpozději v termínu porodu. Péče o potermínové
těhotenství v ambulanci ošetřujícího gynekologa je možná na základě jeho dohody se
zdravotnickým zařízením, kde bude žena rodit. Do skupiny s definovaným konkrétním
rizikem může být těhotná zařazena při prvním vyšetření v těhotenské poradně nebo
kdykoli v průběhu těhotenství na základě klinických či laboratorních výsledků. Frekvence
návštěv i rozsah laboratorních či dalších vyšetření jsou individuální.
Screening těhotenské cukrovky probíhá ve 2 fázích, kdy všem těhotným do 14. týdne je
změřena hladina krevního cukru nalačno. Ve 24.–28. týdnu je proveden orální glukózový
toleranční test (oGTT) – všem těhotným ženám s negativním výsledkem v I. fázi
screeningui těm, které ho nepodstoupily, s výjimkou žen, které trpí poruchou
metabolismu cukru již před těhotenstvím. Lékař během úvodního vyšetření provádí
i kontrolu prsů nejen za účelem vyloučení nádorového procesu, ale hlavně pro záchyt
plochých či vpáčených bradavek, o které je nutno v těhotenství pečovat tak, aby byly
schopny kojení.
Více o vstupním
gynekologickém vyšetření
Přečíst článek

Jak pečovat o své
bradavky během těhotenství
Přečíst článek

O vyšetřeních prováděných
na dalších prohlídkách
Přečíst článek

Sledujte vaše těhotenství
týden po týdnu
Přečíst článek

3. Jak se těhotenství počítá?
Těhotenství se počítá nikoliv od data oplodňující soulože, ale
od prvního dne Vaší poslední menstruace. Pokud jste
naposledy menstruovala od 1. do 4. března, je oním dnem, od
kterého se těhotenství počítá, 1. březen a nikoliv až 14. březen,
kdy mohlo dojít k oplodňující souloži.

4. Jak dlouho trvá těhotenství?
Jak lékař vypočte, kdy budu rodit?
Těhotenství trvá 40 týdnů. Pokud byl prvním dnem Vaší poslední menstruace 1. březen,
měla byste termín porodu podle tohoto měřítka 6. prosince.
První den poslední menstruace + 40 týdnů v kalendáři nebo viz Termín porodu na
www.babyonline.cz/terminy/termin-porodu.
Přesné stanovení termínu porodu (tzv. datace gravidity) se provádí v rámci I.
ultrazvukového screeningu mezi 11. a 14. týdnem gravidity. Správné stanovení termínu
porodu v prvním trimestru je velmi důležité, zejména v případech nedostatečného růstu
plodu, předčasného porodu nebo přenášení, kdy pomáhá lékaři v dalším rozhodování.
Přečtěte si: Výpočet
a délka těhotenství

Přečtěte si: Jak vypočítat
termín porodu
Přečíst článek

Přečíst článek

Přečtěte si: Maily o Vašem
těhotenství týden po týdnu

Přečtěte si: Více o vývoji
miminka

Přečíst článek

Přečíst článek

5. Kdy obdržím těhotenskou průkazku?
Těhotenskou průkazku Vám lékař předá se všemi výsledky
dosavadních vyšetření nejpozději kolem 14. týdne
těhotenství. Po dobu těhotenství je to Váš nejdůležitější
dokument, který byste měla mít stále u sebe. Do průkazky
Vám lékař i nadále bude zaznamenávat všechny důležité
údaje o probíhajícím těhotenství. Těhotenskou průkazku si
vezmete s sebou i do porodnice a předáte ji při příjmu, po porodu ale zůstává součástí
dokumentace v porodnici.

Přečtěte si: O těhotenské
průkazce detailně

Přečtěte si: Více o
těhotenské průkazce

Přečíst článek

Přečíst článek

Přečtěte si: Více o
genetickém vyšetření

Přečtěte si: Co znamenají
zkratky v těhot. průkazce

Přečíst článek

Přečíst článek

Přečtěte si: Vyšetření
otcovství

Přečtěte si: Prenatální
genetická diagnostika

Přečíst článek

Přečíst článek

6. Jak často budu během těhotenství chodit k lékaři?
Jaká vyšetření mi bude provádět?
V případě těhotenství s malým rizikem jsou návštěvy
v těhotenské poradně do 36. týdne těhotenství
v intervalu 4–6 týdnů (optimálně 1x měsíčně).
Od 37. týdne těhotenství do porodu 1x týdně. Při
rizikovém těhotenství se frekvence návštěv liší podle
míry rizika a aktuálního zdravotního stavu těhotné.
O rozsahu a frekvenci vyšetření rozhoduje ošetřující
gynekolog těhotné. Od 40. týdne se provádí u
fyziologické zdravé rodičky kardiotokografické
vyšetření (KTG) a provádí se do období porodu, většinou 1x za 2-3 dny. Slouží k ověření
správné srdeční frekvence plodu, tím i dobrého stavu plodu a napětí děložního svalu
(stahů dělohy).V případě komplikací v těhotenství (např. cukrovka, vysoký krevní tlak,
podezření na horší růst plodu) je možné vyšetření provést kdykoliv dříve.
Po vstupním vyšetření Vám bude při každé další návštěvě provedeno


sběr anamnestických dat



kontrola přírůstku hmotnosti



měření krevního tlaku



vyšetření moči



zjištění známek života plodu



dle uvážení lékaře je provedeno i vaginální
vyšetření, které zjistí stav poševního prostředí
(event. přítomnost infekce) a stav porodních
cest – děložního čípku, nehrozí-li předčasný
porod či potrat

V průběhu těhotenství Vám bude kromě pravidelných výše popsaných vyšetření
v těhotenské poradně provedeno navíc několik nepravidelných vyšetření. O ultrazvuku
se zmiňujeme v následujícím textu. V období mezi 24. a 28. týdnem Vám bude proveden
zátěžový test na zjištění rizika rozvoje těhotenské cukrovky (tzv. OGTT). Ve 28. týdnu
těhotenství Vám bude v případě, že máte krevní skupinu s RhD negativním faktorem,
aplikován preventivně anti-D imunoglobulin (nitrosvalovou injekcí).
Mezi 27.–32. týdnem těhotenství Vám Váš ošetřující gynekolog ještě jednou zkontroluje
krevní obraz.
V období mezi 35. a 38. týdnem těhotenství Vám bude proveden stěr z pochvy
a konečníku na zjištění přítomnosti GBS (streptokoka skupiny B), což je bakterie, která
běžně žije v pochvě asi u 20 % žen, nepůsobí ženě žádné potíže, ale mohla by nakazit
plod v průběhu porodu. Ženy s GBS dostanou v průběhu porodu preventivně antibiotikum.
Přečtěte si: O dalších
prohlídkách v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Více o Rh
faktoru v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Jak probíhá
vyšetření těhot. cukrovky
Přečíst článek

Přečtěte si: Co znamená
pozitivní GBS?
Přečíst článek

7. Jak je to s vyšetřením ultrazvukem?
Kdy a proč se provádí?
Již v začátku těhotenství je těhotné ženě nabízen
screening nejčastějších vývojových vad plodu
(morfologických a chromozomálních abnormalit).
Ultrazvukový screening vývojových vad plodu se
provádí třístupňově tak, aby postihl každý
ze 3 trimestrů těhotenství. Preferován je v období
I. trimestru tzv. kombinovaný screening
(biochemický a ultrazvukový).
Při prvním ultrazvukovém vyšetření v 11.–14. týdnu se určuje velikost plodu, vč.
stanovení předpokládaného termínu porodu. V případě vícečetného těhotenství se
lékař zaměřuje na určení chorionicity a amnionicity, tzn. zjišťuje, zda mají jednotlivé
plody vlastní placenty a plodové obaly nebo sdílí společnou placentu a jeden nebo oba
plodové obaly. Tato informace je významná pro další sledování gravidity, vedení a
časování porodu.

Vyšetření je také zaměřeno na zhodnocení přímých a nepřímých známek vývojových vad
plodu. Ideální je kombinovat toto ultrazvukové vyšetření s biochemickým vyšetřením
krve matky (volná beta podjednotka těhotenského hormonu – hCG a protein PAPP-A).
Tímto způsobem je možné s přesností více než 90 % určit rizika nejčastějších
chromozomálních vad plodu. V případě pozitivního výsledku screeningu (vyššího rizika
vývojové vady plodu) je možné provést invazivní vyšetření – odběr vzorku placenty (biopsii
u choria, CVS) k potvrzení, případně vyloučení podezření na chromozomální vadu plodu.
Toto vyšetření se provádí ve specializovaných centrech, kompletní výsledky jsou k dispozici
do 14 dnů (nejčastější chromozomální poruchy lze vyšetřit i do 24 hodin) a je spojeno
s 1% rizikem potratu plodu následkem procedury (do 2 týdnů od vyšetření). Pokud těhotná
nepodstoupí takto provedený kombinovaný screening vývojových vad plodu, nebo je
potřeba zvýšit přesnost prvotrimestrálního screeningu, je další screeningovou možností
méně přesný triple test (odběr krve v období 16.–17. týdne). Pokud je na základě
provedených vyšetření vysloveno podezření na chromozomální vadu plodu, je možné
provést ověření například odběrem plodové vody (amniocentézou). I toto vyšetření je
spojeno s cca 1% rizikem potratu plodu (do 2 týdnů), výsledky vyšetření jsou k dispozici
podle zvolené metodiky vyšetření do 24 hodin, případně až 2–3 týdnů. Možnou
alternativou vyšetření k ověření stavu plodu jsou metody neinvazivní prenatální diagnostiky
– tzn. vyšetření buněk plodu, resp. DNA plodu nalezené v krvi těhotné ženy. Tato metoda
umožňuje od 10. týdne vyšetření pohlaví plodu, RhD stavu plodu a několika
chromozomálních početních vad plodu (chromozomů 21, 18, 13 a pohlavních chromozomů
X a Y). V indikovaných případech nebo na přání rodičů umožňuje záchyt i některých
nejčastějších mikrodelečních vad plodu. Vyšetření většinou není hrazeno pojišťovnou.
Součástí druhého ultrazvuku ve 20.–22. týdnu je změření velikosti plodu, určení
množství plodové vody, uložení placenty, zhodnocení pohybové aktivity plodu. Vyšetření
je opět zaměřené na poznatelné známky vrozených vývojových vad, včetně vývojových
vad srdce. Výběrově je možné doplnit i vyšetření srdce plodu kardiologem.
Třetím ultrazvukovým vyšetřením mezi 30.–32. týdnem gravidity je za pomoci ultrazvuku
znovu určena velikost plodu, dále jeho uložení v děloze, pohybová aktivita, množství
plodové vody a uložení placenty. Opakovaně se kontrolují známky eventuálních
vývojových vad, zejména těch, které lze pozorovat až po 20. týdnu.
Přečtěte si: Podrobněji
o vyšetření ultrazvukem
Přečíst článek

Přečtěte si: Co je cervix
score?
Přečíst článek

Přečtěte si: Jak probíhá
prvotrimestrální screening
Přečíst článek

Přečtěte si: Amniocentéza
(odběr plodové vody)
Přečíst článek

Přečtěte si: Více o
vícečetném těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: O těhotenství
náctiletých
Přečíst článek

8. Na jaké potíže si nejčastěji těhotné stěžují?
V průběhu těhotenství se mohou u budoucí
maminky objevit nevolnosti, zvracení, zvýšená
únava, bolest břicha, špinění, otoky, tvrdnutí břicha,
zácpa, pálení žáhy, bolesti kloubů, zad a symfýzy
(spony stydké). Blíže je o nich pojednáno v oddílu
Těhotenství - Problémové situace.
Přečtěte si: Více o průběhu
těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: O běžných
těhotenských potížích
Přečíst článek

Přečtěte si: Zácpa
v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Tvrdnutí
břicha v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Cysta
v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Myom v
těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Chřipka
v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Více o vývoji
miminka
Přečíst článek

Přečtěte si: Nevolnost
a zvracení v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Otoky
v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Krvácení
v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: O potratu
Přečíst článek

Přečtěte si:
Preeklampsie
Přečíst článek

Přečtěte si: Horečka
v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Co je to mola
Přečíst článek

Přečtěte si: O infekcích
rodidel a pochvy
Přečíst článek

Přečtěte si: O infekčních
onemocněních
Přečíst článek

Přečtěte si: O těhotenství
s HIV
Přečíst článek

Přečtěte si: Těhotenská
cukrovka
Přečíst článek

Přečtěte si: Bolesti břicha
v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: O pohlavně
přenosných chorobách
Přečíst článek

Přečtěte si: Vir ZIKA
v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: O trombofilii
v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Jakou dodržovat
dietu při těhot. cukrovce
Přečíst článek

9. Je nutné v těhotenství měnit jídelníček? Co by ve
stravě nemělo chybět? Pitný režim těhotné ženy.
Ve stravě by v odpovídajícím poměru měly být zastoupeny všechny
složky potravy (bílkoviny: 80–100 g denně, tuky: 60–80 g denně
i sacharidy). Je vhodné zvýšit příjem bílkovin rostlinných
i živočišných. Živočišné bílkoviny obsahují vzácné aminokyseliny,
které si lidský organizmus není schopen sám vytvořit. Do stravy
zařazujeme mléko, sýry, z masa upřednostňujeme ryby a drůbež
a hovězí maso, zatímco uzeniny by těhotné z jídelního lístku měly
úplně vypustit. Doporučená denní dávka masa jsou 1–2 porce
o váze 100–200 g. Dalším prvkem, který těhotné ženě většinou
chybí, je železo. Zdravá žena přijímá denně potravou okolo

12–18 mg železa, ale doporučená dávka pro těhotné ženy je 28 mg denně. Podobná
doporučení se týkají i období kojení.Vhodné jsou i vitaminové doplňky stravy – zejména
vápník, hořčík, jód, zinek, vitaminy skupiny B. Pro krvetvorbu a normální vývin plodu (jako
prevence vrozených vývojových vad) je důležitá i kyselina listová, a to zejména v I.
trimestru, zahájit nejméně 1 měsíc před otěhotněním, užívat aspoň do konce 12. týdne
těhotenství, a to v doporučené denní dávce 400–800 µg. Je obsažena ve všech
těhotenských multivitaminových přípravcích nebo je prodejná v lékárnách samostatně
jako doplněk stravy. POZOR na předávkování vitaminem skupiny A! Denní doporučená
dávka je 1,1 mg.
Určitě není nutné obávat se užívání multivitaminových doplňků stravy pro těhotné ženy.
Nikdy nebyl objektivně prokázán jejich vliv na větší porodní hmotnost plodu, jak se obecně
traduje. Na druhé straně zdravá žena s pravidelnou a pestrou stravou další přísun
vitaminů již nepotřebuje. Jelikož se v těhotenství často objeví zácpa, je jako její prevence
doporučováno jíst dostatek vlákniny, syrové zeleniny, ovoce, celozrnného pečiva
a dodržovat pitný režim.
Pitný režim znamená rovnoměrný denní příjem 2–3 l tekutin. K pití je nejvhodnější
pramenitá voda, nejlépe bez sycení CO2, který způsobuje nadýmání. Slazené
a ochucované vody nejsou vhodné stejně jako nápoje s chininem.
Velký pozor by měly dávat těhotné ženy na potraviny, které zvyšují riziko infekcí. Týká
se zejména salmonelózy či listeriózy. Naprosto nevhodné je syrové nebo nedostatečně
tepelně zpracované maso. Pozor na nedostatečně tepelně upravené pokrmy s obsahem
vajec a také na některé saláty (zejména s majonézou), mléčné výrobky (zvláště určité typy
sýrů), paštiky apod. Určitě není vhodná konzumace alkoholu, nadměrné pití kávy či
přísné vegetariánství.
Jak se správně stravovat
s knihou Zdravé těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Léky
v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Bylinky
v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Mikrobiom
matky v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Více o
receptech pro těhotné
Přečíst článek

Přečtěte si: Doplňky stravy
v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Homeopatika
v těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Jód v
těhotenství
Přečíst článek

Přečtěte si: Jak vybírat
postýlku
Přečíst článek

Přečtěte si: Co by měla
obsahovat lékárnička
Přečíst článek

10. Kdy a jak kontaktovat v těhotenství dětského lékaře?
Nejlépe již v polovině těhotenství. Lékař totiž nemusí již nové dětské pacienty přijímat.
Jestliže má plný stav, nového pacienta může odmítnout. Příslušná vyhláška to umožňuje.

Jak si najít lékaře svého dítěte?


v místě bydliště, aby byl v dosahu při akutním onemocnění

lékaře, který ještě nové pacienty přijímá
 zjistěte si služby, které poskytuje: možnost telefonické konzultace i mimo ordinační
hodiny, včetně návštěvní služby v akutních případech, zda provádí i jiné úkony (např.
nadstandardní očkování, nastřelování náušnic), dle těchto drobností již člověk zjistí,
zda udržuje krok s moderní péčí o dítě




není na škodu zjistit si bližší informace o poskytování péče daným lékařem
ve svém okolí

Co lékaři říci?



Dobý de, je těhoá, teín od ám (ozt am) a cěla c
u Vás o ru ritt é dítě.
Je t žné?



Pok o, sačí Vám al ne  po, ne  muím řipot



ště před de?


Vše s ůkaně počte, vč. koků (ten, mo) na ékaře! Ten pak

uvedete v porodnici na novorozeneckém oddělení do chorobopisu dítěte.
Po porodu dítěte ihned zavolejte zvolenému lékaři a domluvte se na prohlídce u Vás
doma, nebo v jeho ordinaci.

11 0RKXMDNRWČKRWQiĜtGLWDXWR"
Cestování autem je určitě vhodnější než jízda v přeplněných dopravních prostředcích,
ovšem při dodržování pravidel bezpečnosti. Je nutné použití bezpečnostního pásu, jehož
spodní část má být vedena pod zvětšeným břichem, ne přes břicho. Návod na použití
bezpečnostních pásů vgraviditě obsahuje většina těhotenských průkazek.
3ĜHþWČWHVL9tFHRSRXåtYiQt
EH]SHþQRVWQtFKSiVĤ
Přečíst článek

3ĜHþWČWHVL9tFHR
FHVWRYiQtYWČKRWHQVWYt
Přečíst článek

2 -HYKRGQpVH~þDVWQLWNXU]ĤSĜHGSRURGQtSĜtSUDY\"
.G\VHPiP]DþtWRNXU]\]DMtPDW"
Určitě je vhodné se po 20. týdnu o
kurzy zajímat, probíhají ve většině
porodnic či v soukromých centrech.
Pokud nestihnete absolvovat celý kurz,
alespoň se jděte seznámit sprostředím
porodnice, ve které jste se rozhodla
rodit.
3ĜHþWČWHVL3ĜHGSRURGQt
SĜtSUDYDNURN]DNURNHP
Přečíst článek

3ĜHþWČWHVL-DNSURYiGČW
PDViåKUi]H
Přečíst článek

3ĜHþWČWHVLJak si
sestavit porodní přání
Přečíst článek

3ĜHþWČWHVL3ĜtSUDYD
QDNRMHQt
Přečíst článek

3ĜHþWČWHVL-DNVHSVDW
SRURGQtSOiQ
Přečíst článek

3ĜHþWČWHVLKonzultace
porodních plánů
Přečíst článek

13. Kdy bych si měla začít kupovat výbavu pro miminko?
Odpověď na tuto otázku je čistě individuální, některé maminky
dávají přednost postupnému nákupu v průběhu těhotenství, některé
vše nakoupí najednou měsíc před porodem.

Postupně by dítě mělo mít doma připraveno následující:


kočáre (zušen mak  očár nat  odílu Přeb r ěti)



atečku



týdeí sa lečení (č. 58 ne 64 – ves uává délu Všeh ítěte
v ): 8 košil / 8 duček / 2 noční košil n oméz a sí
(det  ej ptično, abt ítě v o sno řeba) /
2 seřík



látoé bočk



v iě: zií konézu + zií čep + bočk (neépe žešiné
pače) + ručk



v étě: leí bo + kaťas + 4 k onžek + koček + te čepčku



děto pýlu  mcí (příp. + poízý koš s arí)



lůžkoy (poštářek čátu 1. ro ítěti áváme)



2–3 k ožního áda



ocnu áto baéru (t. man) ko pýl (ab ítě
hačko arážel  řevěného zí pol, příp. si  ěj
nelo nžičk)



saá požka  ptěra p řípa úni či



požka  čí vy – neí nusí, al ítěti   ní doře sí



přebací požku  přebací pu



vačku (příp. leáto  v po nější mala  dítěte ěhe
koe)



zavačku (je dé do í dítě ba n aní běhe ríc ýdů)

Co dále pro dítě připravit?


2–3 lačk e sčka



1–2 duík, příp. řetíze  peění k očení



ermiy aré casíto



závěsé hačk ad týlu



ca 10 k átoýc le 70 × 70 c (příp. 60 × 60 c), keé požij
do čk, poýl a kčáru d vičku  přípa lnuí, též k
utírání ús ítěte



3 veé peké osšk  otření dítěte  upání



na  do čáru s, na éto kéru



děto ket a řísušenví:
 mýdo
 ol  šetření kůže v áhec, na táliíc, niy   zum
 ma n leťové méko  šetření požk o kání
 kém  ošetření opni
 defi k šetření puíku
 vaé tčin
 pey  noze
 vké ubk
 teměr o d
 nůžk a ny (mo ýt ěžné z akúr)
 kaáček  l



zotva  pit ékačku - více  článu Dácí lékárička
Přečtěte si: Jak vybírat
kočárek
Přečíst článek

Přečtěte si: Jaké nakoupit
oblečení
Přečíst článek

Přečtěte si: Jak vybírat
autosedačku
Přečíst článek

Přečtěte si: Jak vybírat
přebalovací pult
Přečíst článek

INZERCE

14. Kdy si mám začít chystat tašku do porodnice a co
do ní přibalit?
Tašku se základním vybavením do porodnice je vhodné si u nekomplikovaného
těhotenství připravit cca měsíc před plánovaným porodem. Do ní si přibalte následující:

Taška do porodnice:
 hiné pořeb: kaáček  b, pa, mýdo, hřeb
 ručník, příp. utěru
 žínu
 dean
 kat k enázoému žití – miálě 3 k – ve rniýc
pořebác opíte tié kat z íťov, keé je žno řep
 v ožk  bučin lě abbící – 2 baí
 toní paír
 2 pork ro ící may (je n ení nošení, duá na )
 vožk o prk
 kém a zsaé pní bav, požívá se   tírání začku
dítěte ři přebání
 přezův (neépe dé i d ry)
 teé požk
 pey (po von, zub 10 k a d) a vké ubk ro ítě


(1 baí)
!!!pací ku!!! - Proč? Podíve s a po Věci  roc

Nezapomeňte si do porodnice vzít:


občaný půka, půka dtího štění, těhosu růka,



ke oddáte ři příju
odí li, poř. je pi, ke poháte álí pavi
po třeb ty, sodé may ředží sůj oný li

Nezapomeňte si do porodnice vzít:


něco  čteí, bo, tužku, moní ten, foarát e ke

vatí občení (žup od.) a vtí děto ket, po
nce použít nemocniční, příp. jednorázové podložky pod dítě


INZERCE

15. Jak je to v porodnici u nesezdaných rodičů?
Jedná-li se o svobodnou matku, je nutné předložit kromě OP vlastní rodný list, pokud má být
do rodného listu zapsán také otec dítěte, je třeba předložit souhlasné prohlášení rodičů o
určení otcovství, které učiníte společně na matrice. Nebudete-li prohlášení v porodnici mít,
nebude otec dítěte v RL uveden a příjmení dítěte bude automaticky po matce. Souhlasné
prohlášení rodičů na matrice lze však učinit také po narození dítěte.
Přečtěte si: Jak postupovat
u nesezdaných rodičů
Přečíst článek

Přečtěte si: Více o
psychologii páru při porodu
Přečíst článek

16. Kdy je nutné kontaktovat porodnici, ve které chci
rodit? Podle čeho si mám porodnici vybrat?
Odpověď na tuto otázku se liší podle toho, ve které
porodnici si žena přeje rodit. Většina porodnic
v České republice nevyžaduje žádnou registraci již
na počátku těhotenství. Výjimku tvoří některé
porodnice, zejména v Praze. Pokud si žena porodnici
vybere, je určitě vhodné si ji prohlédnout v rámci
různých předporodních kurzů či prohlídek. Během
prohlídky je většinou seznámena s provozem
porodnice a jsou jí zodpovězeny nejasnosti a dotazy,
které má. Dále je dobré se po dohodě s ošetřujícím gynekologem objednat na ambulanci
porodního sálu. U těhotných s nízkým rizikem a nekomplikovaným těhotenstvím je možná
návštěva porodního sálu až v samotném termínu porodu. Sledování těhotenství po
termínu by mělo patřit do kompetence porodního sálu. Lékaři se s těhotnou seznámí,
odeberou anamnézu, vyšetří ji, případně provedou ultrazvukové vyšetření s cílem ověřit
polohu plodu a zjistit aktuální hmotnostní odhad plodu, popř. další informace o plodu.
Do porodnice je potom těhotná zvána na pravidelné kontroly. V případě, že začnou
děložní kontrakce nebo odteče plodová voda nebo nastanou komplikace, těhotná ví,
kam jet. Lékaři naopak znají informace o ní a průběhu jejího těhotenství.
Porodnici si zvolte podle výsledného dojmu po osobní návštěvě, dále si můžete
o jednotlivých zařízeních přečíst v oddílu Porodnice, kde jsou uvedeny informace
o porodnici s fotoreportáží a zkušenosti rodiček s příslušným zařízením.
Jak maminky hodnotily
péči v českých porodnicích
Přečíst článek

Přečtěte si: Fotoseriál
v porodnici
Přečíst článek

Přečtěte si: Průběh
porodu
Přečíst článek
Přečtěte si: Více o možnosti
ambulantního porodu
Přečíst článek
Přečtěte si: Více o
pupečníkové krvi
Přečíst článek

Přečtěte si: Podívejte se
na videa porodů
Přečíst článek
Přečtěte si: Více o porodu
do vody
Přečíst článek
Přečtěte si: Vyšetření
novorozence po porodu
Přečíst článek

17. Kdy se nastupuje na mateřskou dovolenou? Kdo
o datu nástupu rozhoduje? Jakou finanční částku
budu během mateřské dovolené pobírat?
Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí
o narozené dítě a trvá 28 týdnů. V případě, že
se narodí dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.
Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena
6–8 týdnů před termínem porodu. O datu
nástupu na mateřskou dovolenou rozhodujete
ve spolupráci s gynekologem podle
stanoveného termínu porodu. Toto datum by mělo spadat do období 6 až 8 týdnů před
termínem porodu. Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou (Žádost o peněžitou
pomoc v mateřství) dostanete rovněž od svého gynekologa. Ten pak vyplněný odevzdáte
svému zaměstnavateli, případně na okresní/městskou správu sociálního zabezpečení
(je-li žena OSVČ). Tzv. peněžitá pomoc v mateřství, kterou budete p obírat, je dávka
o z nemocenského pojištění. Počítá se jako 70 % z denního vyměřovacího základu
redukovaného podle výše mzdy (aktuální informace k 1. 11. 2020) .
Přečtěte si: Více o mateřské
dovolené
Přečíst článek
Přečtěte si: Mateřská
dovolená s druhým dítětem
Přečíst článek

Přečtěte si: Vyřízení
mateřské krok za krokem
Přečíst článek
Přečtěte si: Dotazy
na mateřskou dovolenou
Přečíst článek

18. Otcovská a rodičovská dovolená
Během 6 týdnů po narození dítěte může otec využít tzv. otcovské poporodní péče.
Nárok na dávku má každý otec, který se účastní nemocenského pojištění. V případě
OSVČ je nutná účast na dobrovolném nemocenském pojištění po dobu alespoň 3
měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. Výše dávky je jako u
PPM 70 % denního vyměřovacího základu, vyplácí se po dobu 7 dnů.
Přečtěte si: Více o
otcovské dovolené
Přečíst článek

Přečtěte si: Tatínek
na mateřské
Přečíst článek

Po skončení mateřské (PPM) mohou rodiče čerpat tzv. rodičovský příspěvek. Čerpání
příspěvku může trvat až 4 roky a podle potřeby si rozkládáte částku 300 000 Kč (450
000 Kč v případě narození dvojčat a vícerčat) na potřebnou dobu. Výši čerpané částky
si můžete změnit každé 3 měsíce. Rodiče se mohou v čerpání příspěvku střídat.
Rodičovská dovolená v zaměstnání náleží matce po skončení mateřské dovolené a otci
od narození dítěte a nejdéle do 3 let věku dítěte.

19. Jaké pobírám během péče o dítě příspěvky
a kde se o ně žádá?
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM): Po dobu 28

(37) týdnů budete dostávat 70 % denního
vyměřovacího základu redukovaného podle výše
mzdy od okresní/městské správy sociálního
zabezpečení na základě výše uvedeného
formuláře. Nemáte-li nárok na PPM, budete ode
dne porodu pobírat tzv. rodičovský příspěvek ve výši
max. 10 000 Kč měsíčně (nebo podle vyměřovacího
základu druhého rodiče). Vyplácí jej a žádost se podává na úřad práce – odbor státní
sociální podpory. Rodičovský příspěvek se vyplácí v celkové částce 300 000 Kč. Tuto
částku můžete čerpat minimálně během 7 měsíců a maximálně do 4 let věku dítěte.
Měsíčně vyplácenou částku RP můžete jednou za 3 měsíce změnit. Maximální měsíční
výše RP je omezena na 42 693 Kč. Rodiče dvojčat a vícerčat mohou čerpat příspěvek ve
výši 1,5násobku uvedených částek. Minimální výše RP je stanovena na 50 Kč. Porodné
na první dítě je vypláceno ve výši 13 000 Kč, na druhé dítě 10 000 Kč. Je ale vypláceno
pouze rodinám s příjmy do 2,7násobku životního minima. Pro nárok na Přídavek na dítě
musí mít rodina příjmy do 2,7násobku životního minima rodiny. Žádosti o tyto dávky
podává oprávněná osoba podle svého trvalého bydliště (v případě přídavku na dítě podle

trvalého bydliště dítěte) na příslušný úřad práce – odbor státní sociální podpory.
Vše na předepsaných tiskopisech MPSV (aktuální informace k 1. 5. 2020).
Přečtěte si: Více o
rodičovské dovolené
Přečíst článek

Přečtěte si: Více o
přídavcích na děti
Přečíst článek

Rodičovský příspěvek
v konkrétní situaci
Přečíst článek

Přečtěte si: Více o
porodném
Přečíst článek

20. Co je nutné vyřídit po porodu?
Po porodu je nutno si zařídit:
návštěvu dětského lékaře u Vás doma: telefonicky ihned po návratu z porodnice
informujte o narození dítěte jeho dětského lékaře (kterého jste si vybrali
a kontaktovali již před porodem), který Vás osobně doma navštíví nebo si Vás pozve
do ordinace a provede prohlídku dítěte.
 vystavení rodného listu dítěte: V prvních dnech po narození je dítěti matrikou dle
místa narození přiděleno rodné číslo, na poporodní oddělení se dostaví příslušná
pracovnice, která sepíše podklady pro rodný list. Rodiče (stačí otec) se po návratu
z porodnice z astaví na matrice příslušného úřadu, pod který spadá porodnice, kde se
dítě narodilo; nezapomeňte si do porodnice vzít oddací list, nejlépe kopii, kterou
ponecháte matrikářce + občanský průkaz.




registraci dítěte u zdravotní pojišťovny: Dítě je dnem narození pojištěno u stejné
zdravotní pojišťovny jako matka dítěte, je však nutné, aby do 8 dnů od narození buď
matka, nebo jiný zákonný zástupce dítěte provedl ohlášení na příslušné okresní
pobočce zdravotní pojišťovny. Potřebný je rodný list dítěte nebo alespoň jeho rodné
číslo.



žádost o porodné: O porodné, má-li na ně rodička nárok, je nutno požádat
na oddělení státní sociální podpory při úřadu práce v místě trvalého bydliště.

platbu odpadu: Nového občánka je nutno rovněž nahlásit k platbě za odvoz
komunálního odpadu.
 nahlášení narození dítěte svému zaměstnavateli, příp. na úřad, který Vám vyplácí
peněžitou pomoc v mateřství, s sebou si vezměte rodný list dítěte.




žádost o rodičovský příspěvek v případě, že nemáte nárok na PPM (viz výše)
Přečtěte si: Co zařídit
po porodu
Přečíst článek

Přečtěte si: Gynekologické
vyšetření po šestinedělí
Přečíst článek

Přečtěte si: Jaké léky
neužívat při kojení
Přečíst článek

Přečtěte si: Antikoncepce
po porodu
Přečíst článek

… a zaregistrovat se na odborně garantovaný rodičovský portál
www.babyonline.cz, který Vám:
 odpoví na většinu Vašich dotazů stran péče o dítě
 zašle k vytištění soubor Cvičení s miminkem
 umožní zhodnotit péči ve Vaší porodnici
 nabídne užitečné informace i z jiných oblastí – zaměstnání, podnikání,
bydlení, hubnutí, recepty, soutěže, aktivity pro děti, rozhovory s celebritami.
Těhotenská móda
Přečíst články

Vychytávky
Přečíst články

Svatba
Přečíst články

Hubnutí s BOL
Přečíst články

Zaměstnání po porodu
Přečíst články

Bydlení a domácnost
Přečíst články

Životní styl po porodu
Přečíst články

Recepty
Přečíst články

Aktivity pro děti

Souteže

Přečíst články

Přečíst články

Příběhy z BOL

Rozhovory s celebritami

Přečíst články

Přečíst články

Nezapomeňte zhodnotit péči ve Vaší porodnici

Zhodnotit péči v porodnici

Nezapomeňte zhodnotit péči u svého gynekologa

Zhodnotit gynekologa

Nezapomeňte zhodnotit péči u dětského lékaře

Zhodnotit dětského lékaře

Těhotenská kalkulačka
Vypočítat

Výpočet termínu
otěhotnění
Vypočítat

Výpočet termínu porodu
Vypočítat

Ovulační kalkulačka
Vypočítat

Termíny očkování
Vypočítat

Výpočet BMI (Body Mass
Index)
Vypočítat

Babyonline.cz
Nejnavštěvovanější odborně garantovaný portál
o těhotenství a dítěti
 Kvalitní zdroj informací


Zaregistrujte se a sledujte v mailu


Vaše těhotenství týden po týdnu



Rodíme ONLINE – jak jsou na tom maminky ve stejném
týdnu těhotenství

Vytiskněte si ZDARMA
 Cvicení s miminkem – 10 cviků před koupáním

Šťastný a bezproblémový průběh těhotenství Vám přeje:
As. MUDr. Romana Gerychová (Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno,
přednosta: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, www.gpkbrno.cz) MUDr. Radan Doubek,
Mgr. Věra Tautová, DiS., MUDr. Jana Martincová, Ing. Lenka Kozlová
(www.babyonline.cz)
Recenze e-booku:
MUDr. Veronika Ťápalová (Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno)
Odborná korektura 2020/21:
MUDr. Andrea Liszková, MUDr Radan Doubek

www.babyonline.cz

